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Aprovat inicialment el nou Pla General, 
nosaltres hi vam formular una sèrie 
d’esmenes perquè entenem que és 
millorable. Ara us en fem cinc cèntims:

* Eliminació del terme “Bifamiliar”: 
Demanem que, a partir del nou 
planejament urbanístic, quedi clar si 
en una parcel·la hi pot anar una casa 
(“parcel·la unifamiliar”) o pisos,  siguin 
dos o més (“plurifamiliar”) i s’acabi 
amb la confusió del terme “bifamiliar”, 
perquè no hi hagi els dubtes que 
últimament hi ha hagut d’interpretació.

* Modificació del Pla d’Actuació 
Urbanística Puigneró: Entenem que la 
zona d’equipaments municipals hauria 
de tenir façana a la gran zona verda que 
hi ha marcada (inspirada per nosaltres, 
tot i que l’hauríem volguda diferent) 
i que el sòl privat s’obri a usos de tot 
tipus.

* Roda no es pot permetre perdre 
zones d’equipaments: No anem sobrats 
de zones d’equipaments municipals, al 
nostre entendre, com perquè el nou pla 
general suprimeixi zones d’aquest tipus 
que ara ja teníem. Per això demanem 
que es mantingui, com a equipament 
municipal, la zona on hi havia l’antic 
escorxador i que, en cap cas, passi 
a ser zona verda. Que no hi hagi 

A falta de 8 mesos per unes noves eleccions 
municipals que donaran un nou govern a Roda 
de Ter és hora de començar a vestir un nou 
projecte que doni un fort impuls al nostre poble. 
La situació de crisi econòmica generalitzada, 
la retallada de recursos públics i la reducció 
d’ingressos municipals farà que governar  els 
propers anys l’administració local no sigui gens 
fàcil. 
Cap responsable municipal pot o podrà 
justificar  la seva paràlisis dient que no  hi ha 
recursos. És urgentíssim augmentar l’activitat 
econòmica, assegurar la cohesió social i 
reforçar els vincles i xarxes ciutadanes. No es 
pot acceptar que en aquest quatre anys  de 
màxima situació de necessitat social encara 
no tinguem una ubicació per l’escola nova i es 
tanquin recursos bàsics com l’escola d’adults. 
Tampoc és comprensible que elements bàsics 
per l’activitat econòmica com el polígon 
industrial o la Blava estiguin igual que fa 4 anys
Aquesta tardor tampoc podem oblidar que 
estem davant la imminent  formació d’un nou 
govern a Catalunya. Les properes eleccions al 
Parlament seran un moment clau per  decidir 
les propostes que ens ajudin a  sortir de la 
crisi econòmica i garantir el benestar social de 
les persones. Però sobretot serà el moment 
ideal per donar la resposta del poble català a 
l’atac de les instàncies de l’Estat Espanyol a la 
voluntat de ser de Catalunya. És evident que 
estem davant del final de l’etapa autonomista, 
que mai per part d’Espanya hi haurà la voluntat 
de ser un estat plurinacional ni  un estat 
federal. Només hi ha dues sortides, resignació 
o independència. Les eleccions catalanes 
serviran per definir clarament el futur que poble 
català, continuar sent una autonomia de l’Estat 
Espanyol o poder exercir el dret democràtic 
de decidir i optar per iniciar un procés 
d’independència. Els resultats del ciutadans de 
Roda en la consulta del passat 13 de desembre 
no deixen marge de dubte. Els rodencs estem 
majoritàriament a favor de la independència 
i les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya serà el moment idoni per demostrar 
la nostra voluntat de ser.

El Grup Municipal d’Esquerra a Roda de Ter 
seguim al nostre lloc, dedicant el nostre treball 
a millorar el nostre poble i posar la nostra 
empenta també per un futur lliure del nostre 
país. És evident que la situació demana un nou 
impuls, nosaltres i som i volem continuar. Ens 
predisposem a fer un pas endavant per aquests 
nous reptes que s’obren i obrim les portes a 
totes les persones que creguin i vulguin un futur 
millor pel nostre poble  i per Catalunya.

Editorial:

l’escorxador, d’acord, però hi pot haver 
un altre equipament municipal, sense 
necessitat de ser zona verda. 

* Canvi de la zona de pas de la variant 
del tercer pont: Moltes promeses i 
brindis al Sol, però trobem tova, molt 
tova, l’actitud de l’equip de govern 
sobre el lloc de pas de la nova variant. 
No val excusar-se dient que passa pel 
municipi veí, perquè el que hem de dir, 
ben fort, és, que no volem que passi 
tant a prop del nostre municipi, tenint 
com hi ha lloc de sobres per enretirar-la, 
per exemple, pel darrera de Puigcebró. 

* Cal fer plans en paral·lel amb el 
general: Creiem que manca un Pla 
especial de façanes pels habitatges 
que tenen façana al Riu Ter. I, també, 
emparentat amb l’anterior, però amb 
suficient entitat pròpia, no es preveu, 
ni s’esmenta amb prou convicció, que 
hi ha d’haver alguna actuació o Pla de 
protecció en relació als marges del riu 
Ter; 

* No hi ha reserves de sòl per a 
nous equipaments esportius: Si el 
pla general és a anys vista, no creieu 
que el més poblable és que hi hagi 
noves necessitats per a equipaments 
esportius? I on aniran si no som 
previsors? 

Sense estat del benestar  
no hi haurà independència
Vivim moments històrics difícils. L’estat 
espanyol ni tan sols ha estat capaç de 
respectar la seva via autonomista i ha 
optat per negar la voluntat expressada en 
referèndum  per la ciutadania  catalana 
, tot fent ús del Tribunal Constitucional, 
òrgan  parcial i corromput. I  pretenen 
negar-nos el dret a  decidir el nostre futur 
com a comunitat nacional, la qual cosa 
dificulta trobar la solució al gran dèficit de 
l’espoli fiscal i econòmic que continuem 
patint (3.000 euros per cada un dels 
ciutadans del Principat  a l’any, és a dir 
22.000 milions el 2008). 
Però no només se’ns neguen els drets 
nacionals. També ens amenacen els  
drets socials arrencats a un sistema 
econòmic que ho basa tot en l’acumulació 
i l’especulació del capital, el mascaró del 
qual és el sistema financer i bancari que 
no para d’obtenir beneficis, tot  negant 
el crèdit a les famílies i a les petites i 
mitjanes empreses. 
L’estat social construït a base d’anys i 
sacrificis per part de les generacions que 
ens han precedit  ens ha permès disposar 
d’una sanitat i d’un  ensenyament públic de 
qualitat, un sistema de pensions equitatiu, 
viable i sostenible, i just hem iniciat la 
construcció del quart pilar de l’estat del 
benestar; és a dir, el reconeixement del 
dret de tota persona dependent a disposar 
d’un servei o una prestació per poder ser 
autònoma.   

Zapatero, dèbil amb els bancs i dur amb 
els treballadors
Però convé no  enganyar-nos. Aprofitant 
la crisi, pretenen anar desmuntant l’estat 

social. I la primera batalla se centra a 
obtenir un marc de relacions laborals menys 
garantista per al treballador. 
El PSOE (el ministre Corbacho, n’ha estat 
l’artífex)  ha pactat amb bascos i CiU una 
reforma laboral que no servirà per canviar 
el model productiu i fer la nostra economia 
més competitiva, sinó per reduir  salaris i 
facilitar l’acomiadament. I així no sortirem 
de la crisi. Al contrari, ens condemnarà a 
ser una economia low cost, de mà d’obra 
barata, la maquil.la d’Europa, com els 
mexicans ho són respecte als EEUU. 
I aquest no és el camí. Perquè, fins i 
tot la batalla del low cost també està 
condemnada a perdre’s, perquè mai no 
podrem competir en salaris baixos amb el 
Marroc o amb altres estats emergents on 
les condicions dels treballadors són encara 
desgraciadament més penoses. D’aquí ve 
la indignació que provoca un  govern que, 
en lloc de presentar mesures per canviar 
el model productiu a fi de guanyar el repte 
de l’excel·lència i el de l’aprofitament de 
les capacitats dels joves potenciant llur  
formació a les empreses, hagi optat per una 

reforma laboral  enfocada a la reducció 
dels costos salarials i l’afebliment de les 
garanties de la negociació col·lectiva. Res 
a veure amb allò que caldria fer per ser  
més competitius i més productius,

Els republicans, a la vaga general!
Es ben cert que una vaga té un cost 
econòmic important per a les empreses 
i per als vaguistes. I quan esdevé general 
encara afecta a més actors. Més que 
cert!  Però encara és més gran el cost 
quan allò  que perilla són els drets dels 
treballadors i la consolidació de  l’atur 
crònic o del treball precari, preàmbul de 
la dualització de la societat  i catalitzador 
que retarda la cohesió social.  En 
definitiva, res acaba resultant car si allò 
que s’ha d’evitar és  el trencament de  la 
cohesió social  i la negació del   progrés 
d’ara i dels que ens vénen al darrere. 

El PSOE  ha optat per fer la feina bruta 
a la dreta econòmica i política  No és 
pas nou! Ja ho van fer a la dècada dels 
vuitanta del segle passat quan van 
endegar una reconversió industrial sense 
cap mirament cap als treballadors. 
El poder mediàtic al servei del poder 
econòmic ha tingut cura d’obrir el camí,  
tot fent arrelar en moltes persones la 
idea que només es pot sortir de la crisi 
si paguem la penyora de la pèrdua 
dels drets socials i laborals: reforma 
laboral regressiva primer; escac a  les 
pensions, després,  i, acte seguit, nous  
desballestaments per anar aprimant la 
despesa pública. 

On és escrit que aquesta fórmula és la 
idònia i la que més ens convé?

Joan Tardà i Coma
Diputat d’Esquerra al Congrés de Diputats

tornen a pressupostar 80.000€, no sabem 
quants se’n recaptaran realment, però en 
l’informe del interventor de l’Ajuntament ell 
ja alerta que “serà difícil assolir la quantitat 
pressupostada”.

La tendència dels ingressos està clara, 
hem de ser els mateixos rodencs els qui 
ens AUTOFINANCEM els serveis que rebem. 
Acceptat aquest punt agafa més sentit que 
coneguem amb què es gasten els nostres 
diners des de  l’Ajuntament i que s’eliminin 
aquelles despeses que són prescindibles, 
com hem hagut de fer tots a casa nostra .

De moment pel que fa a l’apartat de 
despeses ordinàries (sense  tenir en 
compte el personal) ja anem tard, si al 

2008 van ser de 2.430.262€ (recordem 
que al 2008 es va gastar pràcticament tot 
l’excedent de tresoreria generat en els anys 
anteriors, 540.000€), al 2009 les despeses 
van ser de 2.278.000€ i al 2010 de moment 
(segons pressupost) pujaran 2.228.000€, la 
contenció on és?. En tota aquesta bossa de 
despeses hi ha totes les que fan referència 
a reparacions, manteniments... d’edificis 
municipals, escoles, carrers, places, la 
recollida d’escombraries, neteja viaria, 
aigua, enllumenat públic...despeses que en 
la majoria de casos són inevitables i també 
les despeses de les diferents regidories 
(cultura, joventut, esports, medi ambient, 
igualtat d’oportunitats, serveis socials...), 
d’on creieu que s’hauria de retallar? Però 
a l’Ajuntament de Roda no sembla que 

hi hagi ningú disposat a renunciar a 
res i el pressupost es continua basant 
en unes previsions d’ingressos a l’alça 
i unes previsions de despreses a la 
baixa i a final d’any per quadrar els nº, 
els responsables de les finances fan 
malabarismes, una solució fàcil és tirar 
la pilota de les despeses endavant, si  
es van endarrerint els pagaments de 
les factures sembla que a final d’any 
tenim més diners o hem gastat menys 
o hem estalviat més, feu-ne la lectura 
que vulgueu! Suposem que el lema és 
“qui vingui al darrera ja s’ho trobarà i ho 
arreglarà!”.



* Que no s’amaguin els habitatges dotacionals: 
La llei d’urbanisme preveu que s’hagi de reservar 
sòl per habitatges destinats a cobrir necessitats 
puntuals d’ordre social, habitatges de titularitat 
municipal. La llei, però, vol que aquests habitatges, 
precisament perquè són per al que són, estiguin a 
prop de serveis bàsics (Ajuntament, CAP, Servei de 
Transport Col·lectiu, Entitats financeres, comerços, 
etc...) i en el nou planejament sembla que els 
marginin lluny de tot això. Nosaltres en demanem 
un nou replanteig.

* Regularització dels habitatges del Carrer Verge 
del Sòl del Pont: Un carrer històric com aquest no ha 
de ser oblidat pel pla general i és a través d’aquest 
que s’ha d’intentar ordenar-lo, per exemple, marcant 
una alineació d’acord amb la zona i no discriminar 
sobre alçades edificables parts del mateix carrer.

* Eliminar el planta baixa + 3 pisos: No estem 
d’acord, no hi veiem cap raonament objectiu, que hi 
hagi petites zones del poble que es pugui construir 
edificis de planta baixa més tres pisos. Per què 
aquests sí i els del davant o del costat no? No hi ha 
criteri i, per tant, s’hauria d’eliminar. 

* Modificació del metres mínims d’un habitatge: 
Tal com està regulat el nou pla general, hi hauria 
bona part d’habitatges que estarien per sota el 
mínim de metres i els nous habitatges haurien 
de tenir molt més metres quadrats mínims que 
el que estableix la normativa de la Generalitat 
de Catalunya, que actualment és de 40 metres 
quadrats.

* Eliminació d’espais oberts en illes de cases: No 
sabem a qui se li va ocórrer obrir les mansanes que 
formen les illes de cases perquè es pugui accedir als 
patis interiors i es prohibeixi construir, en aquests 
passos, als seus propietaris, malgrat donar a carrer. 
En demanem la supressió. Roda no ha tingut mai 
aquesta figura urbanística.

* Normativa per als habitatges de protecció 
pública: proposem que el POUM estableixi una 
normativa específica per a aquest sòl que serveixi 
per determinar els terrenys on s’han de localitzar els 
habitatges protegits quan s’hagin de fer realitat.

* Creació i gestió del patrimoni municipal del sòl 
i habitatge: El pla general no  el conté; nosaltres 
pensem que sí que hi hauria de ser. 

*  Incloure en el pla general els convenis 
urbanístics: Els diferents convenis urbanístics que 
l’Ajuntament ha signat amb veïns de Roda, haurien 
d’estar citats i recollits en el nou pla general.

* Demanem garanties de compliment: Finalment, 
reclamem que hi hagi una aposta clara i decidida 
a tirar endavant el que es preveu en el nou pla 
general. Bàsicament en relació a al següent:

1 · Com es garantirà que hi hagi un dipòsit d’aigua 
amb 1.842.66 l/dia
2 · Com es garantirà una depuradora amb un cabdal 
de 1.085.458 l/dia
3 · Com es garantirà el compliment del Pla d’etapes 
i la construcció de  l’habitatge protegit

Properament, sabrem si aquestes al·legacions han 
estat ateses o no.

Càmeres de vigilància o 
com llençar 36.000 euros
En l’anterior butlletí ja vam informar 
de la decisió de l’equip de govern de 
demanar permís per instal·lar càmeres 
de videovigilància, i finalment , tot i 
la nostra oposició, aquests estiu hem 
vist com han anat apareixent diverses 
càmeres a diversos llocs del poble. 
La Comissió de Videovigilància de 
la Generalitat no va autoritzar a 
l’ajuntament la instal·lació de càmeres 
mòbils per vigilància del trànsit i 
l’equip de govern va variar el projecte 
demanant permís per instal·lar 28 
càmeres de seguretat exclusivament 
per a fets delictius, que si que han 
estat autoritzades.  
 
Segons l’equip de govern aquestes 
càmeres serviran per millorar la 
seguretat del municipi, tot I que 
no descarten que també serviran 
per multar infraccions de trànsit. 
Així doncs els carrers de Roda 
estaran controlats per 28 càmeres 
de videovigilància. El responsable 
d’aquest sistema de vigilància seran 
l’alcalde i els vigilants municipals que 
hauran d’informar de la instal·lació de 
les càmeres i el dret de les persones 
a accés i cancel·lació de les imatges i 
que només siguin utilitzades per a fets 
delictius i no siguin cedides a tercers.  
 
Des d’Esquerra creiem que la 
seguretat del poble ha de millorar 
però no pensem que la mesura més 
adequada i adient sigui la instal·lació i 
control del poble amb 28 càmeres. 
 
Tenim dubtes sobre el temps que 

els vigilants municipals hauran de 
dedicar al seguiment de les càmeres 
i la gestió de les imatges i arxius, 
reduint encara més el temps de 
vigilància que efectuen pels carrers del 
municipi. També pensem que no és 
una bona imatge pel poble i que limita 
i condiciona la llibertat i intimitat dels 
rodencs. És raonable la pregunta que 
va aparèixer en una paret del poble: 
Qui vigila al vigilant?

La construcció 
de la nova escola
No hi ha cap explicació possible al 
retard de l’entrega del terrenys per 
la construcció de l’escola nova de 
l’ajuntament a la Generalitat. El que 
havia de ser la prioritat màxima de 

Roda d’aquest anys està en la mateixa situació 
que a l’ inici de la legislatura.
Entregar uns terrenys a la Generalitat era la 
tasca més urgent, ja suposava entrar dins el pla 
d’inversions de noves escoles de la Generalitat. 
A hores d’ara amb la retallada pressupostària i 
d’inversions i el futur canvi de govern farà que la 
construcció de l’escola es retardi encara molt més. 
Res pot explicar la desídia o incompetència de 
l’actual equip de govern de no cedir els terrenys 
per a la nova escola. 
Per cedir els terrenys calien tràmits administratius 
i urbanístics i arribar acords amb els propietaris. 
En aquest moment l’ajuntament ha decidit tirar 
pel dret, obviar els recursos dels propietaris i 
fer els tràmits per l’interés de l’obra. Si aquesta 
era l’opció de l’ajuntament ja s’hagués pogut 
realitzar molts mesos abans. Però també s’ha 
de ser conscient del risc que comporta no tenir 
el vist-i-plau de tots els propietaris dels terrenys i 
trobar-nos amb tràmits que facin allargar més el 
procés. Esperem que no sigui així, però res ens fa 
ser optimistes per tenir una nova escola aviat. 

Mal pronòstic per les 
finances municipals
“Pràcticament ningú s’escapa de la crisi que 
està patint el país. Tampoc els ajuntaments que 
haurien de ser valents i explicar la veritat dels 
seus comptes, la ciutadania ha de saber quin 
és el grau de dèficit i d’endeutament de la seva 
administració més propera per entendre que 
potser algun dels serveis que ara ofereix la seva 
ciutat s’hauran de reduir o suprimir i assumir 
que impostos, preus i taxes s’hauran de revisar 
a l’alça. Hi ha ajuntaments que s’han adonat 
de la dimensió de la crisi amb 2 anys de retard, 
s’ha de recuperar el sentit comú, l’economia no 
es recuperarà en dos o tres anys” Joaquim Solé 
Vilanova catedràtic d’Hisenda Pública i director del 
màster d’ Hisenda Pública local   
www.lamalla.cat/economia  10/06/2010

Aquest article reflexa clarament el que està 
passant a les finances del nostre Ajuntament. 

Una part dels deures estan fet, el que fa 
referència a la pujada d’impostos és un tema 
que ja està clar, si al 2008 pels impostos directes 
(IBI+vehicles) es van recaptar (resultat a final 
d’exercici) 1.812.000€, al 2009 se’n van recaptar 
2.045.000€ i al 2010 podem arribar a pagar 
fins a 2.200.0000€ per la pujada inevitables i 
durant 10 anys consecutius del IBI. Per les taxes 
que paguem (escombraries, aigua, cementiri, llar 
d’infants, escola de música, piscines…) es recapta 
aproximadament 1.090.000€ anuals. En canvi les 
transferències que arriben d’altres administracions 
es van reduint, de 2.144.000€ rebuts al 2008, es 
va passar a 2.022.000€ al 2009 i al 2010 s’ha 
de veure quan es rebrà realment, de moment 
les previsions són optimistes i se’n esperen 
2.104.000€. Igual d’optimistes són les previsions 
dels impostos indirectes (per noves construccions), 
al 2008 se’n preveien 450.000€ i només es va 
arribar als 180.000€, tot i així al 2009 es varen 
pressupostar 180.000€ dels quans només se’n 
varen ingressar 71.000€ i per aquest 2010 es 

Mocions d’Esquerra  
en els Plens municipals
El grup d’Esquerra, tot i 
estar a l’oposició, efectua 
en cada Ple municipal, 
que se celebra el tercer 
dijous de cada mes, el 
control de l’equip de 
govern a través de precs i 
preguntes. A més, el grup 
d’Esquerra pot presentar 
també en el Ple, les seves 
propostes d’actuació. 
Propostes d’actuació que 
s’anomenen mocions, on 
es justifica l’actuació i es 
fa una proposta concreta. 
Aquestes mocions es 
porten a votació a tots el membres del Ple, i en el cas de ser aprovades el 
govern les ha d’executar.

Des de l’inici de la legislatura, el juny de 2007, el Grup d’Esquerra ha presentat 
les següents mocions:

Mocions presentades pe grup d’Esquerra
Mocions que han estat aprovades per l’equip de govern
Mocions executades positivament per l’equip de govern

Mocions proposades per ERC
DIFONDRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE 
RODA DE TER

DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS 
MUNICIPALS SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

INICIAR EL PROCÉS PER L’AMPLIACIÓ DEL 
DIPÒSIT D’AIGUA.

SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT DE LA GENERALITAT, UN ESTUDI 
SOBRE LA PRESÈNCIA O NO DE POLS 
D’AMIANT AL VOLTANT DE LA ZONA DE 
L’ANTIGA EMPRESA PUIGNERÓ. 
· L’abandonament de la fàbrica i la 
presència de multitud de gavians a la 
teulada, fa necessària la intervenció 
del departament de medi ambient per 
assegurar la salut dels veïns.
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Respostes de l’equip de govern
En contra:

A favor, amb el vot en contra de 
l’Alcalde i d’un regidor del PSC

En contra

En contra:
“No és necessari” (regidor dixit)

- Només la inconsciència o la 
irresponsabilitat expliquen una 
resposta d’aquest nivell.
- Aquest serà un del nostres 
compromisos electorals.
- Amb la salut i la seguretat dels 
rodencs no s’hi juga.

Mocions proposades pel Grup Municipal d’ ERC des del darrer butlletí, mes 
de setembre de 2009 :

IMPULSAR LA MILLORA DELS HABITATGES 
INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DE LA LLEI DE 
BARRIS
Establir una bonificació del 100 % de 
l’impost sobre construccions instal·lacions 
i obres, i de la taxa per tramitació de 
llicències urbanístiques. 

En contra:
“Ja es contemplen les 
deduccions quan s’apliqui la llei 
de barris a l’any 2013”. La febre 
recaptatòria és tan gran que els 
impedeix veure que tota activitat 
econòmica reporta beneficis, 
encara que no siguin directes 
per les finances municipals.

PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE 
LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL SOBRE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA 
NACIONAL

RECONEIXEMENT DE LA TASCA 
REALITZADA EN FAVOR DE LA CULTURA I 
LA HISTÒRIA DE RODA PER JAUME SALÉS 
SANJAUME
· Encara que pugui semblar estrany, la 
història, en bona part, la fan els que 
l’expliquen. Si no fos per les persones que 
es dediquen a escriure-la i a explicar-la, la 
memòria restaria en mans dels més vells 
i acabaria per oblidar-se. I què seria d’un 
poble o d’un país sense memòria, sense 
història?
· En Jaume va contribuir a fer gran la 
paraula Cultura. Com ja va dir algú “No 
s’entendria Roda de Ter sense en Jaume 
Salés”.

A favor, amb el vot en contra de 
l’Alcalde i d’un regidor del PSC

A favor.

- Val més tard que mai. Malgrat 
tot, i parlant de memòria històrica, 
sempre ens quedarà en el record 
la patètica actitud d’aquest govern 
sociovergent amb motiu de la 
publicació del llibre d’en Jaume 
Salés Sanjaume: DE RODA I DELS 
RODENCS.


